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  )Introduction (المقدمـة

  
 من دليل   الثالثصدر الجزء   تأن  يسر المكتبة المركزية ودار الكتب بجامعتنا       

الخـاص   (CD.ROM) امعية المفرغة على أقراص ليزريـة     الرسائل الج 

صـدار  إعداد وإتواصل بتن  بأ  المكتبة تعهدبطلبة الدراسات العليا بجامعتنا وت    

وذلـك   ونشاطات المكتبة المركزيـة   دلة ونشرات   أفهارس وببليوغرافيات و  

 حرصاً منا على ايـصال هـذا العطـاء         لتصاعد العطاء العلمي في جامعتنا    

لبـاحثين  ا الـى  )الماجـستير والـدكتوراه   ( ة بدراس  منه ما يتعلق السيما  و

  .والدارسين بالجامعات العراقية كافة 

خرى الحقة لتغطية جميع ما وصل الى المكتبة        أجزاء  أن شاء اهللا    إ يهوسيل 

بالعنـاوين   ينان الدليل يـضم كـشاف      علماً. قراص ليزرية   أالمركزية من   

   . ترتيباً هجائياًًةًوالمؤلفين مرتب

  

  نسأل اهللا التوفيق والسداد لما فيه الخير
  

  

  

  

  

  
  حسين عمران دوخي
  رئيس لجنة إعداد الدليل

  ٢٠٠٨ تموز



 

   الدليلإعداد لجنة
  

  

  )رئيس اللجنة (                ران دوخيـين عمـحس السيد-١

  )عضواً(                         عــليينـآالء حس السيدة-٢

  )عضواً(               الهادي عمران  عبدى سلوالسيدة -٣

  )عضواً   (                سين     ـلي حـزينب ع السيدة-٤

  )عضواً(ل محمد علي                               امآالسيدة -٥

  

  



א

702

تصنيف الصور باستخدام تقنيات الحساب المرن

الحاسباتالعلومبابلماجستير

2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

انوار جعفر موسى

746

نظام الوكيل المساعد لتقنية االخفاء

الحاسباتالعلومبابلماجستير

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

ته وين نجاة محمد

708

تصميم منظومة [ استحصال -استنتاج ] معتمدة على الوكيل

الحاسباتالعلومبابلماجستير

2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

هيفاء طالب حسين



א

796

مدى سلطة المحكمة في تعديل نطاق الدعوى الجزائية (دراسة مقارنة )

القانونبابلماجستير

القانون العام2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

ايمن صباح جواد

785

التنظيم الدستوري لعالقة الدولة بالفرد

القانونبابلماجستير

القانون العام2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

الجاف ,آوثر عبد الهادي محمود

741

التقاعد باسم مستعار _دراسة مقارنة _

القانونبابلماجستير

القانون الخاص2006

CD No.

كليةجامعةرسالة

دالل تفكير مراد



697

ذاتية القانون الجنائي

القانونبابلماجستير

القانون العام2006

CD No.

كليةجامعةرسالة

الدليمي ,فاضل عواد محيميد

788

حق االمن الشخصي وضماناته _دراسة مقارنة _

القانونبابلماجستير

القانون العام2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

العارضي ,فرقد عبود عواد

704

ظاهرة تقوية مركز رئيس الدولة في بعض النظم الدستورية

القانونبابلماجستير

القانون العام2006

CD No.

كليةجامعةرسالة

علي سعد عمران

764

حق المشاركة في الحياة السياسية (دراسة مقارنة)

القانونبابلماجستير

القانون العام2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

عماد آاظم دحام



810

ضرر الموت وتعويضه (دراسة مقارنة)

القانونبابلماجستير

القانون الخاص2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

العنيبي ,فارس آريم محمد

735

الفصل بين وظيفتي االتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية

القانونبابلماجستير

القانون العام2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

العوادي ,عبد الرزاق حسين آاظم

701

عقد االستثمار االجنبي للعقار (دراسة مقارنة)

القانونبابلماجستير

القانون الخاص2006

CD No.

كليةجامعةرسالة

غسان عبيد محمد

705

التعويض عن الضرر االدبي في المسؤولية العقدية

القانونبابلماجستير

القانون الخاص2006

CD No.

كليةجامعةرسالة

ميثاق طالب غرآان



א מ א

686

اثر استعمال الحوار الصفي والمجاميع الصغيره في تحصيل طالب الصف الثالث معهد اعداد

المعلمين في مادة التاريخ وزيادة ثقتهم بانفسهم

التاريخالتربيةبابلماجستير

طرائق تدريس التاريخ2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

ابو خليل ,آريم عبيس

813

تقويم اداء طلبة الجامعة العراقيين الدارسين للغة االنكليزية لغة اجنبية في استخدام عبارات التمني

اللغة االنكليزيةالتربيةبابلماجستير

طرائق تدريس اللغة االنكليزية2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

بان عبد الوهاب منجي

814

استخدام خرائط المفاهيم في تدريس مادة الفيزياء واثرها في التحصيل وتنمية االستطالع العلمي

لطالبات الصف الثاني المتوسط

العلوم العامةالتربيةبابلماجستير

طرائق تدريس العلوم العامة2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الجباوي ,بان محمود محمد حسين



717

اثر االستكشاف الموجه في تنمية التفكير الناقد لطالبات الصف الثاني المتوسط في مادة االحياء

باللغة العربية

العلوم العامةالتربية االساسيةبابلماجستير

طرائق تدريس العلوم العامة2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الحسناوي ,شيماء عباس عبيد

784

فاعلية البرامج التطبيقية للحاسب االلكتروني في التدريس واثرها على التحصيل واالستيفاء لدى

طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء

العلوم العامةالتربية االساسيةبابلماجستير

طرائق تدريس العلوم العامة2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

خالد خزعل رشيد يادآار

820

تقويم تدريس مادة (الجيومورفولوجي) ألقسام الجغرافية في كليات التربية-جامعات الفرات

االوسط من وجهة نظر التدريسين والطلبة.

العلوم االجتماعيةالتربية االساسيةبابلماجستير

طرائق تدريس العلوم االجتماعية2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

السرياوي ,صلبي مكلف حسن



817

جامعة بابل تحليل اداء طلبة الجامعة العراقيين دارسي اللغة االنجليزية لغة اجنبية في استعمال

ادوات الربط الدالة على النتيجة

اللغة االنكليزيةالتربية االساسيةبابلماجستير

طرائق تدريس اللغة االنكليزية2008

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الشيباني ,علي عبد الحسين صكبان

691

اثر استخدام مهارتي التهيئة والغلق في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ

واتجاهاتهم نحوها

التاريخالتربيةبابلماجستير

طرائق تدريس التاريخ2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

العباوي ,محمد آاظم محسن
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776

داللة الترغيب والترهيب اللغوية في القران الكريم

اللغة العربيةالتربيةبابلماجستير

اللغة العربية/فقه لغة(داللة)2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

احمد آاظم عماش

730

محمد بن عزيز العزيزي السجستاني(ت328هـ)

اللغة العربيةالتربيةبابلماجستير

اللغة العربية/ معجمات2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

االسدي ,ذآاء عبد الستار حمزة

777

الرحمة والغفران في القران الكريم(دراسة في مستويات الغة)

اللغة العربيةالتربيةبابلدكتوراة

اللغة عربية/فقه لغة(داللة)2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

حيدر عبد الزهرة معيوف

825

فاعلية المطالعة في تحصيل طالبات معاهد اعداد المعلمات في مادة قواعد اللغة العربية

اللغة العربيةالتربيةبابلماجستير

طرائق تدريس اللغة العربية2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الدليمي ,حيدر ديكان درويش



754

اثر االنموذج المرئي المسموع في االلقاء والميل لقراءة النصوص االدبية

اللغة العربيةالتربيةبابلماجستير

طرائق تدريس اللغة العربية2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

السعدي ,ايهاب ابراهيم زيدان

786

الجملة الخبرية في نهج البالغة

اللغة العربيةالتربيةبابلماجستير

اللغة العربية-نحو2001

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الشمري ,علي عبد الفتاح محيي

696

اثر تقديم المعنى الكلي على المعنى الجزئي في تحصيل طالب الخامس االدبي في مادة االدب

والنصوص

اللغة العربيةالتربيةبابلماجستير

طرائق تدريس اللغة العربية2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الطائي ,نعيم خليل عبود

768

حروف المعاني العاملة في شعر المتنبي

اللغة العربيةالتربيةبابلدكتوراة

اللغة العربية - النحو2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

ظاهر محسن آاظم



803

داللة االمر في القران الكريم

اللغة العربيةالتربيةبابلماجستير

اللغة العربية/فقه لغة(داللة)2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

قاسم آتاب عطا اهللا

756

تقويم تدريس اللغة العربية في المدارس المهنية في ضوء الكفايات التدريسية الالزمة

اللغة العربيةالتربيةبابلماجستير

طرائق تدريس اللغة العربية2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الكواز ,منتصر نوفل عبد اهللا

693

داللة النداء في القران الكريم

اللغة العربيةالتربيةبابلماجستير

اللغة العربية - نحو وداللة2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

المحنا ,حسين علي هادي

682

الفرائد البهية في شرح الفوائد الصمدية الشرح الصغير

اللغة العربيةالتربيةبابلماجستير

اللغة العربية /تحقيق /نحو2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

المختاري ,محمد بن محمد باقر



743

كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني (ت 599 هـ) دراسة مقارنة

اللغة العربيةالتربيةبابلماجستير

اللغة العربية/نحو وداللة2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

المرزوك ,محمد احمد زآي

749

الحمد والتسبيح في القران الكريم/ دراسة في مستويات اللغة

اللغة العربيةالتربيةبابلماجستير

اللغة العربية/فقه لغة(داللة)2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

المعموري ,حسن عبيد محيسن

783

مسائل النحو الخالفية في إرتشاف الضرب البي حيان االندلسي(ت745هـ)

اللغة العربيةالتربيةبابلماجستير

اللغة العربية - النحو2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

نزار عبد اللطيف صبر



א

755

اجراءات بيزينية بمرحلتين الختيار افضل مجتمع من بين مجتمعين ثنائي الحدين

الرياضياتالتربيةبابلماجستير

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

المزيداوي ,اسعد ناصر حسين



א

707

تحضير سيراميك لخصائص التقلص الصفري من مواد محلية

الفيزياءالعلومبابلماجستير

فيزياء االجسام الصلبة2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

احمد موفق جواد

723

هجرة الشذوذ الضوئي للنجوم الثنائية الكسوفية النشطة

الفيزياءالعلومبابلماجستير

الفلك2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

سالم حسين ابراهيم

748

Cu-AL تاثير عناصر السبك والمعاملة الحرارية على سلوك سبائك ذات اساس

الفيزياءالعلومبابلماجستير

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الشريفي ,سيف محمد حسن



800

حسابات طاقة التصدع السطحية لبولمير البولي اثيلين المدعم بالياف الزجاج والكاربون

الفيزياءالعلومبابلماجستير

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الشمري ,هناء جواد

779

دراسة تاثير عوامل الطول الموجي وشدة الضوء ودرجة  الحرارة على كفاءة الخلية الشمسية

السيلكونية االحادية

الفيزياءالعلومبابلماجستير

الفلك2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

فالح حسون عريبي

706

(WSERPENTIS)دراسة التغيرالضوئي للنظام الكسوفي

الفيزياءالعلومبابلماجستير

الفلك2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

ليث طالب هادي



א

782

تحضير مركبات جديدة مشتقة من المركب2-امينو5-مركبتو-4،3،1-ثايادايازول ودراسة

الفعالية البايولوجية لبعض منها

الكيمياءالعلومبابلدكتوراة

الكيمياء العضوية2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

االعرجي ,زيد حسن عبود

773

تحضير وتشخيص بعض مشتقات حامض الباربيتوريك من قواعد شيف

الكيمياءالعلومبابلماجستير

الكيمياء التحليلية2002

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الدوح ,محمد هادي سعيد

738

دراسة نظرية لتجزئة بعض المبيدات في الطور الغازي

الكيمياءالعلومبابلماجستير

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الصالحي ,عباس عبد علي دريع



774

تحضير اقطاب انتقائية لتقدير الزئبق الثنائي باالعتماد على بعض المركبات الحلقية العيانية

ودراسة خصائصها المختلفة

الكيمياءالعلومبابلماجستير

الكيمياء التحليلية2002

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الموسوي ,زينا محمد آاظم

775

التقدير الطيفي للفضة(I)والزئبق(II)والحديد(III)بااستخدام2-مثيل-4-(4،3-ثنائي هايدروكسي

فنيل)ثايازول هايدروكلورايد

الكيمياءالعلومبابلماجستير

2002

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

ناصر عبد الحسين ناصر حسن

714

تحضير ودراسة طيفية وثرموديناميكية لصبغتي ازوجديدتين وممعقداتهما مع بعض ايونات

العناصر االنتقالية

الكيمياءالعلومبابلماجستير

الكيمياء التحليلية2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

هشام محمد حسن مبارك



א מ

683

دراسة تشخيصية لبعض اسباب العقم الذكري في منطقة كردستان العراق

علوم الحياةالعلومبابلدكتوراة

الحيوان2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

ادريس محمد امين

740

بعض االوجه المناعية والبيوكيمياوية لمرض اللشمانية االحشائية

علوم الحياةالعلومبابلدكتوراة

الحيوان2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

جاسم حميد طاهر

780

تحضير التغاير الوراثي في نبات النارنج(Citrus auratium) باستخدام تقانة المزارع النسيجية

علوم الحياةالعلومبابلدكتوراة

النبات2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الجبوري ,سهام عبد الرزاق سالم



709

Datura metelدراسة مقارنة النتاج قلويدات التروبين داخل وخارج الجسم الحي في نوعي

linn,Datura innoxia mill

علوم الحياةالعلومبابلدكتوراة

النبات2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الحاتمي ,آريم طالب خشان

729

تاثير مضاد االندروجين(الفلوتامايد) في خصوبة ذكور الجرذان البيض

علو الحياةالعلومبابلدكتوراة

الحيوان2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الحربي ,حسين جاسم عبيد

688

دراسة بعض الملوثات البيئية في نهر الحلة وامكانية استخدام بعض االحياء المائية كدالئل حيوية

علوم الحياةالعلومبابلماجستير

البيئة2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الرهيمي ,مي حميد محمد

752

دراسة فسيولوجية لمرضى اعتالل التوازن الدموي الوراثي(الهيموفيليا)

علوم الحياةالعلومبابلدكتوراة

الحيوان2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الزبيدي ,احالم موسى جعفر



684

حالة الحديد كدليل لتاخر النمو والنضج الجنسي لدى االكراد المصابين بفقر الدم البحري الكبرى

علوم الحياةالعلومبابلدكتوراة

الحيوان2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

سرياز ابراهيم محمد يكن

713

تجرثم الدم المتسبب عن البكتريا الموجبة لضبغة غرام عند االطفال الحميين دون السنتين في

محافظة بابل

علوم الحياةالعلومبابلماجستير

االحياء المجهرية2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

شيماء عبيد حسون

727

استعمال بعض الطحالب في معالجة مياه الفضالت الصناعية لمعمل بنسيج الحلة

علوم الحياةالعلومبابلماجستير

بيئة وتلوث2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

العزاوي ,سعاد غالي آاظم

757

دراسة بعض المتغيرات لدى النساء الحوامل المصابات بداء السكري

علوم الحياةالعلومبابلماجستير

الحيوان2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

فرح جاسم حسين



770

التركيب النسيجي والتكوين الجنيني لالنبوب الهضمي في سمكة البعوض

علوم الحياةالعلومبابلماجستير

الحيوان2003

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الكواز ,جنان مهدي جواد

726

دراسة لتحديد العوامل المحددة للعقم غير المفسر في منطقة الفرات االوسط

علوم الحياةالعلومبابلماجستير

الحيوان2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

هالة محي ناجي

750

بعض التغييرات الدموية والكيموحيوية في مرضى فرط الدموية

علوم الحياةالعلومبابلدكتوراة

الحيوان2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الوطيفي ,داخل غاني عمران



א

728

تقدير مستويي الكلوتاثايون المختزل وأل - ألفا - L - فيوكوز كمؤشرين حيويين محتملين

لسرطان البروستات

الطببابلماجستير

الكيمياء الحياتية السريرية2006

CD No.

كليةجامعةرسالة

اسامة فخري مزاحم

721

العالقة بين بروتين ج الفعال ومضادات األكسدة في داء السكري

الطببابلماجستير

الكيمياء الحياتية السريرية2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

تاج الدين ,لميس طالب هادي

720

دراسة بكتريولوجيةاللتهاب الجيوب االنفية في محافظة بابل

الطببابلماجستير

علم االحياء المجهرية الطبية2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

تيسير صفاء جواد



737

دراسة عن فعالية المطهرات والتلوث البكتيري في مستشفى الحلة التعليمي

كلية الطببابلماجستير

علم االحياء المجهرية الطبية2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

رشا هادي صالح

742

دراسة سريرية وبكتريولوجية حول عالقة جرثومية وتكوين حصى المجاري البولية

كلية الطببابلماجستير

علم الحياء المجهرية الطبية2006

CD No.

كليةجامعةرسالة

الشبلي ,ايفاد آريم عبد

747

دراسة عوامل الخطورة الجديدة للمرضى المصابين بقصور دورة الشرايين التاجية

الطببابلماجستير

الكيمياء الحياتية السريرية2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

العمار ,حيدر عبد جبار

722

دراسة في التهاب المجاري البولية عند االطفال دون سن الخامسة من العمر في مستشفى

االطفال في كربالء

الطببابلماجستير

علم االحياء المجهرية الطبية2006

CD No.

كليةجامعةرسالة

منير عبد الرسول طعمة



733

دراسة بكتريولوجية لعزالت محلية لبكتريا Enterobactes cloacae المعزولة من عينات

اإلدرار

الطببابلماجستير

علم االحياء المجهرية الطبية2006

CD No.

كليةجامعةرسالة

هالة داود سلمان

732

دراسة بكتريولوجية سريرية ومناعية لمرضى الحروق

الطببابلماجستير

علم االحياء المجهرية الطبية2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

هدى عبد الوهاب جواد



א א

806

برمجة تصميم محطات معالجة الماء المضغوطة

المدنيالهندسةبابلماجستير

هندسة البيئة2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

احمد سمير ناجي

767

تأثير لهب النار على بعض الخواص الميكانيكية للخرسانة ذاتية الرص بأستخدام أنواع مختلفة

من المواد المائية

المدنيالهندسةبابلماجستير

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

احمد طالب عبيد

695

تخمين التخدد في المزيج االسفلتي المحلي بأستخدام فحص الزحف

المدنيالهندسةبابلماجستير

2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الجبوري ,هناء محمد محان

758

تأثير بعض المضافات المعدنية الدقيقة التجزئة على انكماش الجفاف للجسور الخرسانية المقيدة

النهايات

المدنيالهندسةبابلماجستير

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الخفاجي ,باسم ثابت حمزة



698

التحليل الديناميكي الالخطي بطريقة العناصر المحددة للمنشآت الخرسانية المنحنية

المدنيالهندسةبابلماجستير

هندسة االنشاءات2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

رنا فالح يوسف

821

نموذج رياضي ثنائي البعد لمحاكاة انتشار الملوثات في شط الحلة

المدنيالهندسةبابلماجستير

هندسة البيئة2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الزبيدي ,حسين علي مهدي

791

انشاء نموذج لتخمين نسبة الجبس المثلى للسمنت البورتالندي

المدنيالهندسةبابلماجستير

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

زينب حسن عبد العباس

703

التحليل غير الخطي باستخدام العناصر المحددة للعتبات الخرسانية المسلحة المقواة انحنائيا

بالواح البوليمر المسلحة بااللياف الكاربونية

المدنيالهندسةبابلماجستير

2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الشمري ,حسين محمد ذياب



753

تاثير نوع المادة المالئة ونسبة الماء الى المسحوق على بعض الخواص الميكانيكية للخرسانة

ذاتية الرص

المدنيالهندسةبابلماجستير

2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

عصام محمد علي

710

التصميم االمثل للخزانات الحديدية المستطيلة المستندة على اساس مرن اعتمادا على التحليل

الالخطي

المدنيالهندسةبابلماجستير

2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

علي حسين عبيد عجام

771

سلوك االنحناء لنماذج البالطات الخرسانية المقيدة جزءياً المعرضة للهب النار

المدنيالهندسةبابلماجستير

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

علي ناصر حسين

718

تقييم الملدنات المتفوقة التجارية المتيسرة على خواص الخرسانة الطرية والمتصلبة

المدنيالهندسةبابلماجستير

هندسة البيئة2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الماضي ,نغم عبد الزهرة شعالن



794

تقييم الحركة المرورية لطريق كوفة-نجف

المدنيالهندسةبابلماجستير

هندسة الطرق2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

منار حمزة حرز

716

السيطرة الهايدروليكية على شط الحلة ضمن مدينة الحلة

المدنيالهندسةبابلماجستير

الموارد المائية2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

ناريمان يحيى عثمان

759

تشققات انكماش الجفاف في االعضاء الخرسانية الذاتية الرص المقيدة من النهايات

المدنيالهندسةبابلماجستير

2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

هدى زهير عبد الغني

692

تقييم االعتمادية لخزانات العراق

المدنيالهندسةبابلماجستير

2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

وائل عبد الباري حسين



א א

731

حماية الفوالذ الكربوني وااللمنيوم والنحاس من التآكل باستخدام مثبطات عضوية جديدة

الموادالهندسةبابلماجستير

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الجبوري ,احمد فاضل حمزة

744

دراسة امثلية الخلطات المطاطية وتاثيرها في خواص الجزء المالمس الطار المركبات الصغيرة

الموادالهندسةبابلدكتوراة

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الحاتمي ,موجد هادي عناد

804

خواص وآلية ترابط السيراميك( االلومنيا) / المعدن (النحاس)

الموادالهندسةبابلدكتوراة

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الربيعي ,احمد عودة جاسم

799

اضافة بعض الصبغات الطبيعية كمواد ملونة ومثبتة للبوليمرات

الموادالهندسةبابلدكتوراة

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

زهير جبار عبد االمير



801

تقسية الزجاج ضد صدمة الطلقة

الموادالهندسةبابلماجستير

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

فراس جبار حمود

772

تطوير الطالء الكهربائي لنظام ذو اساس Zn-Ni المستخدم في صناعات الفضاء

الموادالهندسةبابلدكتوراة

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

محمد عبد المهدي محمد

807

تاثير عناصر السبك(Mg,Li,Zr) على الخواص الميكانيكية لسبيكة االلمنيوم ذات االساس

(Al-cu)

الموادالهندسةبابلماجستير

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

المرشدي ,جاسم محمد سلمان



א

824

حساب القوة والعزم في عملية الدرفلة النتاج مقاطع مختلفة

الميكانيكالهندسةبابلماجستير

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

احمد عبودي طاهر

766

دراسة في السلوك الحراري للمساند ذات التحميل العالمي

الميكانيكالهندسةبابلماجستير

2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

باسم رحيم صادق

795

التحليل العددي النتقال الحرارة وجريان المائع المار بشكل متعامد على اسطوانة مهتزة بحيادة

الميكانيكالهندسةبابلماجستير

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الجبوري ,محسن غاوي حمزة

715

التوصيل الحراري الالمتوازن في وسط محدد مسلط عليه فيض حراري ثابت

الميكانيكالهندسةبابلماجستير

2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

حسنين جبار عبد



712

دراسة سلوك المساند عكسية الدروان ذات الحلقة العائمة

الميكانيكالهندسةبابلماجستير

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الخفاجي ,مصطفى باقر هنين

689

التحليل النظري والعملي لالستجابة العابرة لمنظومة تثليج صغيرة

الميكانيكالهندسةبابلماجستير

هندسة التكييف2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

زهرة حمود جلهام

822

السلوك ذو زاوية االعتناء الكبيرة للعنيات المنحنية بأستخدام طريقة الخواص

الميكانيكالهندسةبابلماجستير

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الشبلي ,عصام زهير فاضل

823

تحليل الجريان في نظام ثنائي الطور سائل - سائل

الميكانيكالهندسةبابلماجستير

هندسة القدرة2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

ظافر عبد األمير حمزة



745

دراسة منمذجة للجريان التذبذبي في منظومة أنابيب الضغط

الميكانيكالهندسةبابلماجستير

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

عبد الكريم محمود جاسم

787

استخدام طريقة وحدة الخلية في التحليل الميكانيكي - المجهري لالجهادات لعتبة مصنوعة من

مادة مركبة مقواة احادية االتجاه

الميكانيكالهندسةبابلماجستير

2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

لؤي محمد علي إسماعيل



א א

700

اعداد نماذج موسيقية وتوظيفها في تدريس مادة التمثيل الصامت

الفنون الجميلةبابلماجستير

التربية المسرحية2006

CD No.

كليةجامعةرسالة

اآرم علي نصيف جاسم

687

الدالالت القيمية في رسوم عصر النهضة األوربي

الفنون الجميلةبابلماجستير

الرسم2006

CD No.

كليةجامعةرسالة

تسواهن تكليف مجيد

802

موضوع الحب في النص المسرحي العراقي

الفنون الجميلةبابلماجستير

المسرح2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

الحداد ,امير هشام عبد العباس

761

جمالية الصورة في فن الحاسوب

الفنون الجميلةبابلدكتوراة

الفنون التشكيلية2006

CD No.

كليةجامعةرسالة

السعدي ,بهاء علي حسين



797

التشظي وتطبيقاته في الرسم العراقي المعاصر (2005-1980)

الفنون الجميلةبابلماجستير

الرسم2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

الشبلي ,اياد محمود حيدر

760

الغائية والالغائية وتطبيقاتها في الرسم الحديث

الفنون الجميلةبابلدكتوراة

الرسم2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

علي شاآر نعمة شبر

790

التحريف في رسوم االطفال وعالقته بمفهوم الذات

الفنون الجميلةبابلماجستير

الرسم2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

علي هادي آاظم مبارك

762

الرمز والترميز في النص المسرحي العراقي

الفنون الجميلةبابلماجستير

المسرح2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

نداء حاتم خضر



א א

793

اسس فلسفة التربية الرياضية في العراق على ضوء الفهم االجتماعي

التربية الرياضيةبابلدكتوراة

2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

اسماعيل خليل اسماعيل

719

المعرفة العلمية وعالقتها باالحتراق النفسي لمدربي كرة القدم

التربية الرياضيةبابلماجستير

2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

الجبوري ,هيثم محمد آاظم

792

القيمة التنبؤية للقدرة الحركية بداللة بعض السمات الشخصية لالعبي كرة القدم بأعمار

(12-10) سنة - بحث وصفي

التربية الرياضيةبابلماجستير

2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

حسن علي حسين

781

اهم السمات الشخصية كمؤشر اختيار المعاقين لممارسة االلعاب الرياضية

التربية الرياضيةبابلماجستير

2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

سعاد خيري آاظم



816

بناء وتقنين مقياس المعرفة العلمية لمدرسي التربية الرياضية

التربية الرياضيةبابلماجستير

2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

عايد آريم عبد عون

765

تأثير استخدام جهاز مساعد في تعلم مهارة التهذيف من الثبات بكرة السلة للمبتدئين بأعمار

14-12 سنة

التربية الرياضيةبابلماجستير

2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

العبودي ,بشار عبد اللطيف هاتف

711

استخدام االدوات المساعدة البديلة كمثيرات في تطوير بعض القدرات البدنية والحركية

والمهارات االساسية للتالميذ بعمر (7-9) سنوات

التربية الرياضيةبابلدكتوراة

2007

CD No.

كليةجامعةرسالة

الغزي ,عادل عودة آاطع

690

االنجاز وعالقته بخصائص منحنى (القوة-الزمن) وأهم المتغيرات الكيتماتيكية لالعبي رفع

الثقل المتقدمين

التربية الرياضيةبابلدكتوراة

2006

CD No.

كليةجامعةرسالة

المنكوشي ,نادية شاآر جواد



א

812

تحقيق النصوص االدبية واللغوية ونقدها في العراق

اللغة العربيةالتربيةبابلدكتوراة

االدب العربي - تحقيق نصوص2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الجراخ ,عباس هاني حسن

798

شعر الشيخ احمد الوائلي(دراسة موضوعية وفنية)

اللغة العربيةالتربيةبابلماجستير

االدب الحديث2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

حوراء عزيز عليوي

724

بنية الشعر المسرحي في المشرق العربي2005-1967

اللغة العربيةالتربيةبابلدكتوراة

االدب الحديث2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

خضير عباس درويش



725

االدب عند السيد محمد حسين فضل اهللا ( دراسة في التنظير والتطبيق)

اللغة العربيةالتربيةبابلدكتوراة

االدب الحديث2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

سرى سليم عبد الشهيد

811

شرح الشعر القديم واتجاهاته حتى نهاية القرن الخامس الهجري

اللغة العربيةالتربيةبابلماجستير

الشعر القديم2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

شيماء خيري فاهم

818

الرثاء بين الذات واالخر ووجهة الزمن في الجاهلية وصدر االسالم

اللغة العربيةالتربيةبابلماجستير

االدب الجاهلي2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

علي احمد عبد الرضا

751

مصاديق االلهام في النقد العربي القديم، الى نهاية القرن الرابع للهجرة في الشعر خاصة

اللغة العربيةالتربيةبابلماجستير

االدب القديم2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

غني فخري صالح



694

فن الهجاء في العصر العباسي االول دراسة موضوعية وفنية

اللغة العربيةالتربيةبابلماجستير

االدب العباسي2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

المرعب ,سعد علي جعفر



א

769

الفضل بن دكين ومروياته التاريخية في كتب التراجم ومصنفات الحديث

التاريخالتربيةبابلماجستير

التاريخ االسالمي2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

آالء حسين محمد حسين

805

حركة التوابين61-65هـ/680-684م دراسة تاريخية

التاريخالتربيةبابلماجستير

التاريخ االسالمي2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الخشخشي ,خالد راسم امير

789

دور الوالة االمويين في الحركة الفكرية

التاريخالتربيةبابلماجستير

التاريخ االسالمي2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

سوسن عباس حسين

809

سدة الهندية واثارها االقتصادية على الحلة

التاريخالتربيةبابلماجستير

التاريخ الحديث2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

السويدي ,ميثم عبد الخضر



778

اقليم السوس االقصى ودوره في الحياة السياسية والفكرية الموحدين

التاريخالتربيةبابلماجستير

التاريخ االسالمي2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الشمري ,عبد الحسن آاظم

808

الشيخ احمد بن فهد الحلي(757هـ/1356م-841هـ/1437م) دراسة تاريخية

التاريخالتربيةبابلماجستير

التاريخ االسالمي2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

العذاري ,عالء حبيب عبد

819

شيوخ البخاري المكثرون من الجرح والتعديل في كتابة (التاريخ الكبير)

التاريخالتربيةبابلماجستير

التاريخ االسالمي2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

عروبة حاتم عبيد

815

موقف الحوزة العلمية في النجف االشرف من التطورات السياسية في العراق1924-1921

التاريخالتربيةبابلماجستير

التاريخ الحديث2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

عالء عزيز آريم

699

محمد مهدي البصير ودوره السياسي في العراق

التاريخالتربيةبابلماجستير

التاريخ الحديث2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

الكريعي ,علي آاظم حمزة



739

تطور المشكلة الناميبية 1990-1966

التاريخالتربيةبابلماجستير

التاريخ الحديث2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

محمد آاظم حمزة

736

هشام بن الحكم الكوفي ودوره في الحياة الفكرية (خالل العصر العباسي االول)

التاريخالتربيةبابلماجستير

التاريخ االسالمي2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

مخلد ذياب فيصل

734

الفهريون ودورهم العسكري والسياسي في المغرب واالندلس(92هـ/710م-138هـ/755م)

التاريخالتربيةبابلماجستير

التاريخ االسالمي2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

المسعودي ,عباس فضل حسين

763

عبد الوهاب مرجان ودوره السياسي في العراق حتى عام 1958م

التاريخالتربيةبابلماجستير

التاريخ الحديث2007

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

المعموري ,حسن احمد ابراهيم

685

سياسة بريطانيا تجاه مستعمراتها في امريكا الشمالية(1776-1763)

التاريخالتربيةبابلماجستير

التاريخ الحديث2006

CD No.

قسمكليةجامعةرسالة

يونس عباس نعمه



كشافـــ العناوين
אא אא מ

أثر استخدام مهارتي التهيئة والغلق في تحصيل طالب الصف الثاني

المتوسط في مادة التاريخ
1  9

استعمال بعض الطحالب في معالجة مياه الفضالت الصناعية بنسيج الحلة 2  21

أثر الحوار الصفي والمجاميع الصغيرة في تحصيل طالب الصف الثالث

معهد إعداد المعلمين في مادة التاريخ وزيادة ثقتهم بأنفسهم
3  6

اثر االستكشاف الموجه في تنمية التفكير الناقد لطالبات الصف الثاني

المتوسط في مادة علم االحياء باللغة العربية
4  8

أثر األنموذج المرئي المسموع في االلقاء والميل لقراءة النصوص االدبية 511

أثر تقديم المعنى الكلي على المعنى الجزئي في تحصيل طالب الصف

الخامس االدبي في مادة االدب
611

إجراءات بيزينية بمرحلتين الختيار افضل مجتمع من بين مجتمعين ثنائي

الحدين
7 14

األدب عند السيد محمد حسين فضل اهللا دراسة في التنظير والتطبيق 8  40

استخدام األدوات المساعدة البدنية كمثيرات في تطوير بعض القدرات البدنية

والحركية والمهارات االساسية للتالميذ بعمر(7-9) سنوات
9  38

استخدام خرائط المفاهيم في تدريس مادة الفيزياء واثرها في التحصيل وتنمية

االستطالع العلمي لطالبات الصف الثاني المتوسط
10  7

استخدام طريقة وحدة الخلية في التحليل الميكانيكي المجهري لالجهادات

لعتبة مصنوعة من مادة مركبة مقواة احادية االتجاه
11  34



كشافـــ العناوين
אא אא מ

أسس فلسفة التربية الرياضية في العراق على ضوء الفهم االجتماعي 12 37

إضافة بعض الصبغات الطبيعية لمواد ملونة ومثبتة للبوليميرات 13  30

إعداد نماذج موسيقية وتوظيفها في تدريس مادة التمثيل الصامت 14  35

إقليم السوس األقصى ودوره في الحياة السياسية والفكرية الموحدين 15 43

االنجاز وعالقته بخصائص منحي (القوة-الزمن) واهم المتغيرات

الكتيماتيكية لالعبي رفع الثقل المتقدمين
16  38

إنشاء نموذج لتخمين نسبة الجبس المثلى للسمنت البورتالندي 17  27

أهم السمات الشخصية كمؤشر اختبار المعفين لممارسة االلعاب الرياضية 18  37

برمجة تصميم محطات معالجة الماء المضغوطة 19 26

بعض األوجه المناعية والبيوكيمياوية لمرض الثمانية االحشائية 20  19

بعض التغيرات الدموية والكيموحيوية في مرضى قرط الدموية 21  42

بناء وتقنين مقياس المعرفة العلمية لمدرسي التربية الرياضية 22 38

بيئة الشعر المسرحي في المشرق العربي2005-1967 23  39

تأثير استخدام جهاز مساعد في تعلم مهارة التهذيبمن الثبات بكرة السلة

للمبتدئين باعمار 12-14 سنة
24  38

تأثير بعض المضافات المعدنية الدقيقة التجزئة على انكماش الجفاف للجسور

الخراسانية المقيدة
25  26



كشافـــ العناوين
אא אא מ

تأثير مناصر السبكMg,Li,ZR)) على الخواص الميكانيكية لسبيكة االلمنيوم

(AL-CU) ذات االساس
26 31

تأثير عناصر السبك والمعاملة الحرارية على سلوك سبائك ذات أساس

((CU-AL
27 15

تأثير لهب النار على بعض الخواص الميكانيكية للخرسانة ذاتية الرص

باستخدام انواع مختلفة من المواد
28 26

تأثير مضاد االندروجين(الفلوتامايد) في خصوبة ذكور الجرذان البيض 29  20

تأثير نوع المادة المائية ونسبة الماء الى المسحوق على بعض الخواص

الميكانيكية للخرسانة ذاتية الرص
30  28

تجرثم والدم المتسبب عن البكتريا الموجبة بصبغة غرام عند االطفال

الحميين دون السنتين في محافظة بابل الستعمالبعض الططحالب في معلجة

مياه الفضالت الصناعية لمعمل نسيج الحلة

31  21

التحريق في رسوم االطفال وعالقته بمفهوم الذات 32  36

تحضير أقطاب انتقائية لتقدير الزئبق الثنائي باالعتماد على بعض المركبات

الحلقية الحياتية ودراسة خصائصها المختلفة
33  18

تحضير التغاير الوراثي في نبات النارنج(Citrus auratium) باستخدام

تقانة المزارع النسيجية
34  19

تحضير سيراميك لخصائص التقلص الصفري من مواد محلية 35  15

تحضير مركبات جديدة مشتقة من المركب2-1 امينسو- 5 –

مركبتو-1/3/4 – ثايادايزول ودراسة الفعالية البايولوجية لبعض منها
36  17



كشافـــ العناوين
אא אא מ

تحضير وتشخيص بعض مشتقات حامض البارييتوريك من قواعد شيف 37  17

تحضير ودراسة طبيقية وثرموديناميكية لصبغتي ازو جديدتين ومعقداتها مع

بعض ايونات العناصر االنتقالية
38  18

تحقيق النصوص االدبية واللغوية ونقدها في العراق 39  39

تحليل الجريان في نظام ثنائي الطور سائل – سائل 40 33

التحليل الديناميكي الالخطي بطريقة العناصر المحددة للمنشآتالخرسانية

المنحنية
41 27

التحليل العددي لالنتقال الحرارة وجريان المانع المار بشكل متعامد على

اسطوانة مهتزة بحيادة
42  32

التحليل النظري والعملي لالستجابة العابرة لمنظومة تثليج صغيرة 43  33

التحليل غير الخطي باستخدام طريقة العناصر المحددة للعتبات الخرسانية

المسلحة المقواة انحنائياً بالواح البوليمر المسلحة بااللياف الكاربونية
44  27

تخمين التخدد في المزيج االسفلتي المحلي باستخدام فحص الزحف 45 26

التركيب النسيجي والتكوين الجنيني لالنبوب الهضمي في سمكة البعوض 46 22

التشظي وتطبيقاته في الرسم العراقي المعاصر2005-1980 47  36

تشققات انكماش الجفاف في االعضاء الخرسانية الذاتية الرص المفيدة من

النهايات
48 29

التصميم األمثل للخزانات الحديدية المستطيلة المستندة على اساس مرن

اعتماداًعلى التحليل الالخطي
49  28



كشافـــ العناوين
אא אא מ

تصميم منظومة استحصال- استنساخ معتمدة على الوكيل 50 3

تصنيف الصور باستخدام تقنيات الحساب المرن 51  3

تطور المشكلة الناميبية1990-1966 52 44

تطوير الطالء الكهر بائي لنظام ذو اساس Zn-Ni  المستخدم في صناعات

الفضاء
53  31

تقدير  مستوي الكلوناثايون المختزل والفا-L – فيوكوز كمؤشرين حيويين

محتملين لسرطان البروستان
54  23

التعويض عن الضرر االدبي في المسؤولية العقدية 55  6

التقاعد باسم مستعار – دراسة مقارنة 56  4

تقسية الزجاج ضد صدمة الطلقة 57  31

التقدير الطبقي للفضةI)) والزئبق (II) والحديد (III ) باستخدام2-مثيل-4-

ثنائي هايدروكسي فنيل ثايازول هايدروكلورايد
58  18

تقويم أداء طلبة الجامعة العراقيين الدارسين للغة االنكليزية لغة اجنبية في

استخدام عبادات التمني
59 7

تقويم تدريس اللغة العربية في المدارس المهنية في ضوء الكفايات التدريسية

الالزمة
60 12

تقويم تدريس مادة الجيومورفولوجي القسام الجغرافية في كليات

التربية-جامعات الفرات االوسط من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
618

تقييم االعتمادية لخزانات العراق 62 29



كشافـــ العناوين
אא אא מ

تقييم الحركة المرورية لطريق كوفة- نجف 63  29

تقييم الملدنات المتفوقة التجارية المتيسرة على خواص الخرسانة الطرية

والمتصلبة
64  28

التنظيم الدستوري لعالقة الدولة بالفرد 65 4

التوصيل الحراري الالمتوازن في وسط مسلط عليه فيض حراري ثابت 66 32

جامعة بابل تحليل اداء طلبة الجامعة العراقييين دارسي اللغة االنكليزية لغة

اجنبية في استعمال ادوات الربط الدالة على النتيجة
67 9

جمالية الصورة في فن الحاسوب 6835

الجملة الخبرية في نهج البالغة ( دراسة نحوية) 6911

حالة الحديد كدليل لتاخر النمو والنضج الجنسي لدى االكراد المصابين بفقر

الدم البحري الكبرى
7021

حركة التوابين 61-65هـ/680-684م دراسة تاريخية 71  42

حروف المعاني العاملة في شعر المتنبي 7211

حساب القوة والعزم في عملية الدرفلة النتاج مقاطع مختلفة 7332

حسابات طاقة التصدع السطحية لبولمير البولي اثيلين المدعم بالياف الزجاج

والكاربون
74  16

حق األمن الشخصي وضماناته القانونية- دراسة مقارنة 75  5

حق المشاركة في الحياة السياسية دراسة مقارنة 76  5



كشافـــ العناوين
אא אא מ

حماية الفوالذ الكربوني وااللمنيوم والنحاس من التآكل باستخدام عضوية

جديدة
77  30

الحمد والتسبيح في القران الكريم/ دراسة في مستويات اللغة 78  13

خواص وآلية ترابط السيراميك ( االلومينا) /المعدن النحاس 79  30

دراسة أمثلية الخلطات المطاطية وتاثير في خواص الجزء المالمس لالرض

الطار المركبات الصغيرة
80 30

دراسة بعض المتغيرات لدى النساء الحوامل المصابات بداء السكري 81  21

دراسة بعض الملوثات البئية في نهر الحلة وامكانية استخدام بعض االحياء

المائية كدالئل حيوية
82  20

دراسة بكتريولوجية سريرية ومناعية لمرضى الحروق 83  25

(Enterobactes Cloacae) دراسة بكتريولوجية لعزالت محلية لبكتريا

المعزولة من عينات اإلدرار
84  25

دراسة بكتريولوجية اللتهاب الجيوب االنفية في محافظة بابل 85  23

دراسة تأثير عوامل الطول الموجي وشدة الضوء ودرجة الحرارة على

الخلية الشمسية السليكونية االحادية البلورة
86  16

دراسة تشخيصية لبعض اسباب العقم الذكري في منطقة كردستان العراق 87  19

wserpentis دراسة التغير الضوئي للنظام الكسوفي 88  16

دراسة سريرية وبكتريولوجية حول عالقة جرثومية وتكوين حصى المجاري

البولية
89  24



كشافـــ العناوين
אא אא מ

دراسة سلوك المساند عكسية الدوران ذات الحلقة العائمة 90 33

دراسة عن فعالية المطهرات والتلوث البكتيري في مستشفى الحلة التعليمي 91  24

دراسة عوامل الخطورة الجديدة للمرضى المصابين بقصور دورة الشرايين

التاجية
92 24

دراسة فسيولوجية لمرض اعتالل التوازن الدموي الوراثي ( الهيموفليا ) 93  20

دراسة في التهاب المجاري البولية عند االطفال دون سن الخامسة من العمر

في مستشفى االطفال في كربالء
94  24

دراسة في السلوك الحراري للمساند ذات التحميل العالمي 95 32

دراسة لتحديد العوامل المحددة للعقم غير المفسر في منطقة الفرات االوسط 96  22

دراسة مقارنة النتاج فلويدات التروبين داخل وخارج الجسم الحي في نوعي

(Datura metel Linn,Datura innoxia MILL)
97  20

دراسة منمذجة للجريان التذبذبي في منظومة أنابيب الضغط 98 34

دراسة نظرية لتجزئة بعض المبيدات في الطور الغازي 99  17
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